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:: พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 1-5
:: พระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร พระยามานว
ราชเสวี ใหไว ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2490 เปนปที่ 2 ในรัชกาลปจจุบัน
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแต วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
[รก.2490/3/81/14 มกราคม 2490]
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รัตนโกสินทร ศก 120
(2) พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รัตนโกสินทร ศก 120
(3) ประกาศแกไขพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ร.ศ.120
(4) พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ศก 120
(5) พระราชบัญญัติอากรคาน้ําแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2472
(6) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รัตนโกสินทร ศก 120 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
2477
(7) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479
(8) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2481
(9) กฎกระทรวงวาดวยวิธีจัดการและตั้งอัตราเก็บเงินอากรคาน้ําตามความใน
พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ศก 120
และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนทีม่ ีบทบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

(1) "สัตวน้ํา" หมายความวา สัตวที่อาศัยอยูในน้ําหรือมีวงจรชีวติ สวนหนึ่งอยูใน น้ํา
หรืออาศัยอยูในบริเวณที่น้ําทวมถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล หอย เตา กระ ตะพาบน้ํา
จระเข รวมทั้งไขของสัตวน้ํานั้น สัตวน้ําจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม ปลิงทะเล ฟองน้ํา หินปะการัง
กัลปงหา และสาหรายทะเล ทั้งนี้ รวมทั้งซากหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวน้ําเหลานั้น และ
หมายความ รวมถึงพันธุไมน้ําตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ
[ มาตรา 4 (1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
(1ทวิ) "ผลิตภัณฑสัตวน้ํา" หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยใชสัตวน้ํา ตามที่ได
มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อเปนวัตถุดิบ
[ มาตรา 4 (1ทวิ) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
(2) "ทําการประมง" หมายความวา จับ ดัก ลอ ทําอันตราย ฆาหรือเก็บสัตวน้ําในที่
จับสัตวน้ําดวยเครื่องมือทําการประมงหรือดวยวิธใี ด ๆ
(3) "เครื่องมือทําการประมง" หมายความวา เครื่องกลไก เครื่องใช เครื่องอุปกรณ
สวนประกอบ อาวุธ เสา หลัก หรือเรือ บรรดาที่ใชทําการประมง
(4) "เรือ" หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด
(5) "ที่จับสัตวน้ํา" หมายความวา ที่ซึ่งมีน้ําขังหรือไหล เชน ทะเล แมน้ํา ลําคลอง
หนอง บึง บอ เปนตน และหาดทั้งปวง บรรดาซึ่งเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน รวมทั้งปาไม
และพื้นดินซึ่งน้ําทวมในฤดูน้ําไมวาจะเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินอันบุคคลถือ
กรรมสิทธิ์ และภายในเขตนานน้ําไทยหรือนานน้ําอื่นใด ซึ่งประเทศไทยใชอยูหรือมีสิทธิที่จะใช
ตอไปในการทําการประมง โดยที่นานน้ําเหลานั้น ปรากฏโดยทั่วไปวามีขอบเขตตามกฎหมาย
ทองถิ่น หรือธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสนธิสัญญา หรือ
ดวยประการใด
(6) "บอลอสัตวน้ํา" หมายความวา ที่ลอสัตวน้ําเพื่อประโยชนในการทําการประมง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(7) "บอเลี้ยงสัตวน้ํา" หมายความวา ทีเ่ ลี้ยงสัตวน้ํา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(8) "ประทานบัตร" หมายความวา ใบอนุญาตซึ่งขาหลวงประจําจังหวัดออกให บุคคล
ผูประมูลได ใหมีสิทธิทําการประมงในที่วา ประมูล
(9) "ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแก บุคคลใด
ใชทําการประมง หรือทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาต
(10) "อาชญาบัตร" หมายความวา ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแก ผูรับ
อนุญาตเพื่อใชเครื่องมือทําการประมง
(11) "ผูรับอนุญาต" หมายความวา บุคคลผูไดรับประทานบัตร ใบอนุญาต อาชญาบัตร
หรือผูไดรับอนุญาตใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้
(12) "เครื่องมือประจําที่" หมายความวา เครื่องมือทําการประมงซึ่งใชวิธลี งหลัก ปก
ผูก ขึง รั้ง ถวง หรือวิธีอื่นใด อันทําใหเครื่องมือนั้นอยูกับที่ในเวลาทําการประมง

(13) "เครื่องมือในพิกัด" หมายความวา เครื่องมือทําการประมงซึ่งระบุชื่อ ลักษณะ
หรือวิธีใชไวในกฎกระทรวง
(14) "เครื่องมือนอกพิกัด" หมายความวา เครื่องมือทําการประมงซึ่งไมไดระบุ ไวใน
กฎกระทรวงวาเปนเครื่องมือในพิกัด
(15) "สถิติการประมง" หมายความวา สถิติหรือขอความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ สัตวน้ํา
การคาสินคาสัตวน้ํา การทําการประมงและการเพาะเลีย้ งสัตวนํา้
(16) "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ขาหลวงประจําจังหวัดและนายอําเภอ ทองที่
พนักงานประมง และผูซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งใหมีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(17) "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมการประมง
(18) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช บัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวง กําหนดอัตราอากร และ คาธรรมเนียมไม
เกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินแี้ ละกําหนดกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
:: พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 6-22
:: หมวด 1 ที่จับสัตวน้ํา
มาตรา 6 บรรดาที่จับสัตวน้ําทั้งปวงใหกําหนดเปน 4 ประเภท คือ
(1) ที่รักษาพืชพันธุ
(2) ที่วาประมูล
(3) ที่อนุญาต
(4) ที่สาธารณประโยชน
มาตรา 7 ใหคณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศ กําหนด
ประเภทที่จบั สัตวน้ําภายในเขตทองที่ของตนวา เขาอยูในประเภทที่รักษาพืชพันธุ ที่วาประมูล
หรือที่อนุญาต
ที่จับสัตวน้ําซึง่ มิไดมีประกาศตามความในวรรคหนึ่งใหถือเปนที่สาธารณประโยชน
มาตรา 8 ที่รักษาพืชพันธุ คือที่จับสัตวนา้ํ ซึ่งอยูในบริเวณพระอารามหรือ ปูชนีย
สถาน หรือติดกับเขตสถานที่ดังกลาวแลว บริเวณประตูน้ํา ประตูระบายน้ํา ฝาย หรือทํานบ
หรือที่ซึ่งเหมาะแกการรักษาพืชพันธุสัตวน้ํา
มาตรา 9 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลีย้ งสัตวน้ําในที่รักษาพืชพันธุ
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดให

มาตรา 10 ที่วาประมูล คือที่จับสัตวน้ําซึง่ สมควรจะใหบุคคลวาประมูลผูกขาด ทําการ
ประมง และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การกําหนดที่จับสัตวน้ําแหงใดเปนที่วาประมูลนั้น จะตองไมอยูในเขต ชลประทาน
หลวง หรือไมเปนการเสียหายแกการทํานา หรือการสัญจรทางน้ํา
มาตรา 11 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่วาประมูล เวน
แตผูรับอนุญาต
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
การทําการประมงในที่วาประมูลเฉพาะเพือ่ บริโภคภายในครอบครัวใหกระทําได แต
ตองใชเครื่องมือทําการประมงตามที่คณะกรมการจังหวัดประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 12 ที่อนุญาต คือที่จับสัตวน้ําซึ่งอนุญาตใหบุคคลทําการประมงหรือ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และรวมตลอดถึงบอลอสัตวน้ํา
มาตรา 13 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาต เวนแต
ผูรับอนุญาต
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 14 หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอลอสัตวนา้ํ ในที่สาธารณสมบัติ ของ
แผนดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
สวนในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ บุคคลยอมขุดหรือสรางบอลอสัตวน้ําได แตตองไม
เปนการเสียหายแกพันธุสัตวน้ําในที่รักษาพืชพันธุ
มาตรา 15 ผูรับอนุญาตมีหนาที่ติดโคมไฟและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ของ
การสัญจรในทางน้ําตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 ที่สาธารณประโยชน คือที่จับสัตวน้ําซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิทําการ ประมง
และเพาะเลี้ยงสัตวน้ําได บุคคลใดซึ่งทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณประโยชน
ตองปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 17 หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางสิ่งใดลงไปในที่รักษาพืชพันธุ ที่วาประมูล ที่
อนุญาต ซึ่งมิใชที่ของเอกชนและที่สาธารณประโยชน หรือปลูกบัว ขาว ปอ พืชหรือพันธุไมน้ํา
อื่นใด ตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่เชนวานั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
[ มาตรา 17 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496]
มาตรา 18 หามมิใหบุคคลใดวิดน้ําในที่รักษาพืชพันธุ ทีว่ าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใชที่
ของเอกชนและที่สาธารณประโยชน หรือบอลอสัตวน้ํา หรือทําใหน้ําในที่จับสัตวน้ํา เชนวานั้น
แหงหรือลดนอยลงเพื่อทําการประมง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
[ มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496]

มาตรา 19 หามมิใหบุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษตามที่รฐั มนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาลงไปในที่จับสัตวน้ํา หรือกระทําการใด ๆ อันทําใหสัตวนา้ํ
มึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหสิ่งใดลงไปในที่จบั สัตวน้ําในลักษณะที่เปนอันตรายแกสัตว
น้ํา หรือทําใหที่จับสัตวน้ําเกิดมลพิษ เวนแตเปนการทดลองเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร และ
ไดรับ อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
[ มาตรา 19 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 20 หามมิใหบุคคลใดใชกระแสไฟฟาทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา หรือ ใช
วัตถุระเบิดในที่จับสัตวน้ําไมวาในกรณีใด เวนแตเพื่อประโยชนของทางราชการหรือไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี
[ มาตรา 20 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2515
มาตรา 20ทวิ หามมิใหบุคคลใดมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสัตวน้ําโดยรูวา ไดมา
โดยการกระทําความผิดตาม มาตรา 19 หรือ มาตรา 20
[ มาตรา 20ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2515]
มาตรา 21 หามมิใหบุคคลใดทําการแกไขเปลี่ยนแปลงทีจ่ ับสัตวน้ําซึ่งมิไดอยู ในที่ดนิ
อันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ใหผดิ ไปจากสภาพที่เปนอยู เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให
มาตรา 22 หามมิใหบุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสรางเขื่อน ทํานบ รั้ว เครื่องมือที่เปน
ตาขาย หรือเครื่องมือทําการประมงอื่น ๆ ในที่จับสัตวน้ํา ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตวน้ํา เวนแต
จะ ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือกระทําการเชนวานั้นเพือ่ ประโยชนแกการกสิกรรม
ใน ที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์
ผูรับอนุญาตตองปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให เชน บันได ปลาโจน หรือ
เครื่องอุปกรณอื่น ๆ เพื่อใหสัตวน้ําวายขึ้นลงได
:: พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 23-24
:: หมวด 2 บอเลี้ยงสัตวน้ํา
มาตรา 23 หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอเลี้ยงสัตวนา้ํ ในที่สาธารณสมบัติ ของ
แผนดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
มาตรา 24 การทําการประมงในบอเลี้ยงสัตวน้ําไมตองขออนุญาตและไมตอง เสียเงิน
อากรตามพระราชบัญญัตินี้
:: พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 25-46

:: หมวด 3 การจดทะเบียนและการขออนุญาต
มาตรา 25 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดใหผูมีอาชีพในการประมง การคา
สินคาสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสตั วน้ํา และอุตสาหกรรมสัตวน้ําตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีการะบุ ไว
ในทองที่ใด ๆ มาจดทะเบียนได และจะกําหนดใหผูมีอาชีพเชนวานีม้ าขออนุญาตตอพนักงาน
เจาหนาที่เสียกอนดําเนินอาชีพเชนวานัน้ โดยใหเสียคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรา 26 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดใหเจาของ หรือผูครอบครอง
เครื่องมือทําการประมงชนิดหนึ่งชนิดใดในทองที่ใด ๆ จดทะเบียนการมีไวในครอบครองซึ่ง
เครื่องมือนั้นตอพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 27 เมื่อมีกรณีจําเปนแกราชการหรือเพื่อประโยชนสาธารณะโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี ขาหลวงประจําจังหวัดอาจสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต หรือประทานบัตรรายใด ๆ ก็ได
ในกรณีเชนวานี้ใหผูรับอนุญาตไดรับคืนเงินอากรเฉพาะสวนทีต่ องเพิกถอน
มาตรา 28 บุคคลใดจะใชเครื่องมือในพิกัดทําการประมงได ตอเมื่อไดรับ อาชญาบัตร
ระบุชื่อบุคคลนั้น และเสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตนิ ี้แลว
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศยกเวนไมตองใหรับอาชญาบัตรสําหรับเครือ่ งมือทําการ ประมง
อยางหนึ่งอยางใดในทองที่ใด ๆ ก็ได
มาตรา 28ทวิ บุคคลใดเปนเจาของเรือ ใชหรือยอมใหใชเรือของตนทําการ ประมง
หรือเพื่อทําการประมง จนเปนเหตุใหมีการละเมิดนานน้ําของตางประเทศ และทําให คนประจํา
เรือหรือผูโดยสารไปกับเรือตองตกคางอยู ณ ตางประเทศ บุคคลนัน้ มีหนาที่ตอง ปฏิบัตติ ามคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาเสียหายและคาใชจายอื่น ๆ อันเกิด จากการ
ละเมิดนานน้ําของตางประเทศซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีจาํ นวนไมเกินเจ็ดคน ภายใน สามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยดังกลาว
ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําวินิจฉัยแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง เพราะไมพบตัวบุคคล
ดังกลาวหรือไมมีผูใดยอมรับแทน ใหถือวาบุคคลดังกลาวไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แลว ในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสงคําวินจิ ฉัยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคํา
วินิจฉัยไว ในที่เห็นไดงาย ณ สํานักงานภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูของบุคคลดังกลาว โดยมี
พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจเปนพยานในการนั้น
[ มาตรา 28ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 29 เครื่องมือในพิกัดซึ่งไดรับอาชญาบัตรในทองที่จังหวัดใดแลว ถาบุคคล ใด
ประสงคจะนําไปใชทําการประมงในทองที่จังหวัดอื่น ซึ่งจะตองเสียเงินอากรสูงกวา จะตองเสีย
อากรเพิ่มเติมใหครบตามอัตราในทองทีน่ ั้นเสียกอนจึงจะใชเครื่องมือนั้นได
มาตรา 30 บุคคลใดประสงคจะทําการประมงในที่อนุญาต ตองขออนุญาตและ เสียเงิน
อากรตามพระราชบัญญัตินี้ และเงินซึ่งผูรบั อนุญาตที่จะตองชําระโดยการวาประมูล ใหถือวา

เปนเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศยกเวนไมตองเสียเงินอากรคาอนุญาตในทีอ่ นุญาตรายตัว
บุคคลได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาไดรับอนุญาตแลว
มาตรา 31 หามมิใหบุคคลใดตั้ง หรือปก หรือสรางเครื่องมือประจําที่ลงในที่
สาธารณประโยชน สวนที่จบั สัตวน้ําอื่น ๆ หามมิใหบุคคลใดกระทําการเชนวานั้น โดยมิได รับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 32 รัฐมนตรีหรือขาหลวงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีเฉพาะภายใน เขต
ทองที่ของตน มีอํานาจประกาศกําหนดไดดังตอไปนี้
(1) กําหนดขนาดตาและระยะชองเครื่องมือทําการประมงทุกชนิด กําหนดขนาด ชนิด
จํานวนและสวนประกอบของเครื่องมือทําการประมงที่อนุญาตใหใชในที่จับสัตวน้ํา
(2) กําหนดมิใหใชเครื่องมือทําการประมงอยางหนึ่งอยางใดในที่จับสัตวน้ําโดย
เด็ดขาด
(3) กําหนดระยะที่ตั้งเครื่องมือประจําที่ใหหางกันเพียงใด
(4) กําหนดวิธใี ชเครื่องมือทําการประมงตาง ๆ
(5) กําหนดฤดูปลาที่มีไขและวางไขเลีย้ งลูก กําหนดเครื่องมือที่ใหใชและกําหนด วิธี
ทําการประมงในที่จับสัตวนา้ํ ใด ๆ ในฤดูดังกลาว
(6) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอยางสูงของสัตวน้ําที่อนุญาตใหทาํ การประมง
(7) กําหนดมิใหทําการประมงสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด
มาตรา 33 การโอนประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรและการออกใบแทน
เอกสารเชนวานั้น และการสลักหลังอาชญาบัตร เพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมผูมีสิทธิใชเครื่องมือทํา
การ ประมง จะตองเสียคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรใดซึ่งหมดอายุแลว แตไดยนื่ คําขอตออายุกอนวันสิ้น อายุ
มิใหถือวาการทําการประมง หรือการใชเครื่องมือนั้นเปนการกระทําโดยมิไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไดแจงวาไมอนุญาต
มาตรา 34 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือทําการใด ๆ ในเครื่องมือประจําที่ ของ
ผูรับอนุญาต หรือในบริเวณที่ตั้งเครื่องมือเชนวานั้น ตามที่คณะกรมการจังหวัดจะไดประกาศ
กําหนดเขตโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 35 ผูรับอนุญาตจะตองนําประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตร ติดตัว ไป
ดวยเสมอในเวลาไปทําการประมงและตองนําออกแสดงเมื่อพนักงานเจาหนาที่ขอตรวจ
มาตรา 36 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือปฏิบัติ ผิด
เงื่อนไขที่กําหนดไวในประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร หรือคางเงินอากรที่เกี่ยวกับ
ประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร พนักงานเจาหนาที่จะสั่งเพิกถอนประทานบัตร
ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตรนั้นเสียก็ได
มาตรา 37 ในขณะใดหรือในทองที่ใดยังไมสมควรจะเก็บเงินอากรใหประกาศ ยกเวน

โดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 38 โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจยกเวน งด หรือ คืน
อากรคาประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตร ใหบางสวนหรือทั้งหมดตามแตจะเห็น
สมควร
มาตรา 39 โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจสั่งอนุญาตใหผอน
เวลาชําระเงินอากรไดตามที่เห็นสมควร
สําหรับเงินอากรที่คางนั้น ผูรับอนุญาตจะตองเสียดอกเบี้ยรอยละสิบตอปของเงิน
อากรและเงินดอกเบี้ยนี้ใหถือเปนเงินอากรคาง
มาตรา 40 ถาผูรับอนุญาตคางชําระเงินอากร ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) ประกาศหรือแจงเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตนําเงินอากรที่คางมาชําระภายใน เวลา
ตามที่เห็นสมควร
(2) เมื่อไดดําเนินการตามอนุ มาตรา (1) แลว ผูรับอนุญาตยังเพิกเฉยอยู พนักงาน
เจาหนาที่อาจสั่งใหหยุดทําการประมง
(3) จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ผูรับอนุญาตนํามาวางเปนหลักประกัน หรือ
จัดการเรียกรองใหผูค้ําประกันชําระเงินอากรแทนผูรับอนุญาต เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด
ใหคิด ชําระเงินอากรและคาใชจายในการขายทอดตลาดจนครบ เหลือเทาใดใหคืนแกผูรับ
อนุญาตหรือ ผูค้ําประกัน แลวแตกรณี
มาตรา 41 เงินอากรที่คางชําระนั้น พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดและจัดการ ขาย
ทอดตลาดทรัพยสินของผูรับอนุญาตแตพอคุมกับเงินอากรที่คางชําระ รวมทั้งคาใชจาย ในการ
ยึดและการขายทอดตลาด
มาตรา 42 ประทานบัตร ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรที่ถูกสั่งเพิกถอนตาม มาตรา 36
นั้น อากรที่ชําระแลวจะเรียกคืนมิได
มาตรา 43 กําหนดอายุอาชญาบัตรสําหรับการขออนุญาตและเสียเงินอากรนั้น ใหเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม
มาตรา 44 ภายใตบังคับแหง มาตรา 43 เพื่อประโยชนแกการเก็บอากรโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดฤดูกาลทําการประมงตามความ
เหมาะสม แหงทองที่ โดยใหนับเวลาสิบสองเดือนเปนหนึ่งฤดู และใหถือระยะเวลาดังกลาวแลว
เปนระยะเวลา สําหรับการขออนุญาตและเสียอากรสําหรับหนึ่งป
มาตรา 45 ในการที่พนักงานเจาหนาที่ตองออกไปตรวจสอบหรือกําหนดที่ตั้ง
เครื่องมือประจําที่ใหแกผูขออนุญาตใชเครื่องมือ ใหผูขออนุญาตจัดหาพาหนะรับและสงพนักงาน
เจาหนาที่หรือออกคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและจายจริงตามแตผูขอ
อนุญาต จะเลือก
มาตรา 46 ในกรณีที่เจาพนักงานผูมีอํานาจออกประทานบัตร ใบอนุญาตและ อาชญา

บัตรไมยอมออกเอกสารเชนวานั้น ใหบคุ คลผูมีสว นไดเสียอุทธรณไปยังรัฐมนตรีได โดย ยื่น
อุทธรณตอเจาพนักงานเชนวานั้นภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบคําสั่ง คําอุทธรณนั้นให เจา
พนักงานเชนวานั้นเสนอรัฐมนตรีโดยมิชักชา คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
:: พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 47-51
:: หมวด 4 สถิติการประมง
มาตรา 47 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใหทาํ การเก็บสถิตกิ ารประมงในทองที่ ใด ๆ
ไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา 48 เมื่อไดมีประกาศตามความใน มาตรา 47 แลว อธิบดีอาจขอใหผูหนึ่ง ผูใด
ที่มีอาชีพเกี่ยวกับสัตวน้ําสงรายการขอความจํานวนเกีย่ วกับสถิตินั้นได
มาตรา 49 คําขอของอธิบดีนั้น ใหทําเปนหนังสือระบุชื่อเจาของกิจการผูจัดการ หรือ
ผูแทน และใหกําหนดเวลา สถานที่และวิธีการยื่น
มาตรา 50 บุคคลซึ่งไดรับคําขอตาม มาตรา 48 ตองกรอกคําตอบลงในแบบพิมพ
แสดงรายการขอความ จํานวนตามที่รเู ห็น พรอมทั้งลงชื่อกํากับ และจัดการยื่นตามกําหนดเวลา
ณ สถานที่และตามวิธีการทีก่ ําหนดในคําขอ
มาตรา 51 ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหพนักงานเจาหนาที่ ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีเพือ่ การนี้ มีอํานาจเขาในสถานที่ทําการของผูรับคําขอในเวลาตั้งแต
พระอาทิตยขนึ้ ถึงพระอาทิตยตก เพื่อทําการตรวจสอบ จดขอความจํานวนเกี่ยวกับสถิติการ
ประมง และใหเปนหนาที่ของผูรับคําขอ หรือผูแทนตอบคําถาม อํานวยความสะดวก และ
ชวยเหลือ พนักงานเจาหนาที่ในการนี้
:: พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 52-60
:: หมวด 5 การควบคุม
มาตรา 52 โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจประกาศหามมิให
บุคคลอื่นนอกจากผูรับอนุญาต เขาไปในที่จับสัตวน้ําแหงหนึ่งแหงใด เวนแตไดรบั อนุญาตจาก
ผูรับ อนุญาต หรือพนักงานเจาหนาที่กอน
มาตรา 53 หามมิใหบุคคลใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑ สัตวน้ําชนิด
ใดชนิดหนึ่งตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกา หรือมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือ ผลิตภัณฑ
สัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่งเกินจํานวนหรือปริมาณ หรือเล็กกวาขนาดที่ระบุไวในพระราช กฤษฎีกา
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีที่สัตวน้ําที่หามบุคคลมีไวในครอบครองเปนชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตราย ตอ
รางกายหรือทรัพยสินของบุคคลหรือสาธารณชน ใหกําหนดลักษณะของสัตวน้ํานัน้ วาจะมี

อันตรายอยางใด และกําหนดเวลาสําหรับผูซึ่งมีสัตวน้ํานั้นในครอบครองอยูแลวสงมอบสัตวน้ํา
นั้น ใหแกพนักงานเจาหนาที่ไวในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งดวย
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนตามหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
บุคคลใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสตั วน้ําในวันทีพ่ ระราช กฤษฎีกา
ออกตามความในวรรคหนึ่งใชบังคับ ถาประสงคจะมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือ ผลิตภัณฑ
สัตวน้ํานั้นตอไป ตองยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแตวันที่ พระราช
กฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ เวนแตในกรณีสัตวน้ําตามวรรคสอง จะขออนุญาตหรืออนุญาต มิได
และในระหวางเวลาที่กําหนดไว สําหรับการขออนุญาตจนถึงวันที่ไดรับคําสั่งไมอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่มิใหนํา มาตรา 67ทวิ มาใชบังคับ
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสี่ยนื่ คําขออนุญาตแลวแตไมไดรับอนุญาต อธิบดี มีอํานาจสั่ง
ใหบุคคลดังกลาวสงมอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวนา้ํ นั้นตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน เจ็ดวัน
นับแตวันไดรับคําสั่ง
ในกรณีมีการสงมอบสัตวนา้ํ หรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตามวรรคสองหรือวรรคหา ใหกรม
ประมงคิดราคาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสตั วน้ําดังกลาวตามสมควรแกผูสงมอบ
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มิให ใชบังคับ
แกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นเฉพาะที่รฐั มนตรีกําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา
[ มาตรา 53 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 54 หามมิใหนําสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดตามทีร่ ะบุในพระราชกฤษฎีกา เขามา
ในราชอาณาจักร โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 55 หามมิใหบุคคลใดนําสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดตามที่ระบุในพระราช
กฤษฎีกา ไปปลอยในที่จับสัตวน้ําแหงหนึ่งแหงใด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่
มาตรา 56 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะเขาไปในที่จับสัตวนา้ํ แหงใด ๆ หรือเรือ
ทําการประมงของบุคคลใด ๆ เพื่อตรวจการทําการประมง เครื่องมือทําการประมง สัตวน้ํา
หลักฐานบัญชีและเอกสารตาง ๆ ของผูรับอนุญาตไดทกุ เมื่อ ผูรับอนุญาตตองอํานวยความ
สะดวก และชีแ้ จงแกพนักงานเจาหนาที่ทุกประการ
มาตรา 57 เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุ อัน
ควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูนั้นพรอมดวยเรือ
เครื่องมือทําการประมง สัตวน้ํา และสิ่งอืน่ ๆ ที่ใชในการกระทําผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
มาตรา 58 ใหขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับอนุญาตรื้อถอน
เครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งใด ๆ ในทีจ่ ับสัตวน้ํา ซึ่งไดกระทําโดยฝาฝนพระราช
บัญญัตินี้ หรือซึ่งประทานบัตรหรือใบอนุญาตไดสิ้นอายุแลวบรรดาที่เปนของผูรบั อนุญาต

คาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวแลว ใหผรู ับอนุญาตเปนผูออก
มาตรา 59 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการรื้อถอน ทําลายหรือยึดเครื่องมือ ซึ่ง
ตั้งอยูในที่จับสัตวน้ํา โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ และสิ่งตาง ๆ ซึ่งระบุไวใน มาตรา 58 ในกรณี
ที่ ผูรับคําสั่งไมไดรื้อถอนไปภายในเวลาอันสมควร คาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวใหผูรับ
อนุญาต หรือผูฝาฝนเปนผูอ อก
มาตรา 60 การประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนพิเศษ ใน
พระราชบัญญัตินี้แลว ใหทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่วาการอําเภอและศาลากลางจังหวัดประจํา
ทองที่เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
:: พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 61-72
:: หมวด 6 บทกําหนดโทษ
มาตรา 61 บุคคลใดฝาฝน มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 วรรคสอง
มาตรา 23 มาตรา 31 มาตรา 34 หรือ มาตรา 52 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
หรือจําคุก ไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
[ มาตรา 61 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 62 บุคคลใดฝาฝน มาตรา 9 มาตรา 13 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 21
มาตรา 22 มาตรา 30 มาตรา 54 หรือ มาตรา 55 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือจําคุก ไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทัง้ จํา
[ มาตรา 62 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 62ทวิ บุคคลใดฝาฝน มาตรา 19 หรือ มาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
[ มาตรา 62ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 62ตรี บุคคลใดฝาฝน มาตรา 20ทวิ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป และปรับไมเกินหาพันบาท
[ มาตรา 62ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496]
มาตรา 63 บุคคลใดไมปฏิบัตติ ามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม มาตรา 25 หรือ
มาตรา 26 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 64 บุคคลใดใชเครือ่ งมือทําการประมง ซึ่งตองมีอาชญาบัตรตามพระราช
บัญญัติโดยไมมีอาชญาบัตรตาม มาตรา 28 หรือมิไดเสียเงินอากรเพิ่มเติมตาม มาตรา 29
ตองระวาง โทษปรับสามเทาของเงินอากรและใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่อธิบดี
มอบหมายมีอํานาจ เปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวัน ใหคดี

นั้นเปนอันเลิกกัน
[ มาตรา 64 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 64ทวิ บุคคลใดไมปฏิบัตติ ามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม มาตรา 28ทวิ
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
[ มาตรา 64ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 65 บุคคลใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีหรือผูว าราชการจังหวัด ซึ่งประกาศ
ตามความใน มาตรา 32 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือ จําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
[ มาตรา 65 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 66 ผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัตติ ามที่บัญญัติไวใน มาตรา 35 มีความผิด ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท
มาตรา 67 บุคคลซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบตั ิการตาม มาตรา 50 หรือ มาตรา 51 หรือ
มาตรา 56 ละเลยไมปฏิบตั ิการเชนวานัน้ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 67ทวิ บุคคลใดฝาฝน มาตรา 53 วรรคหนึ่งหรือวรรคหาตองระวางโทษ ปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ถาหากปรากฏวาสัตวน้ํานัน้ เปนสัตวชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายตาม มาตรา 53
วรรคสอง ผูฝา ฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินหกป หรือ
ทั้งปรับทั้งจํา
[ มาตรา 67ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 68 ผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของขาหลวงประจําจังหวัด ซึ่งสั่ง ตาม
มาตรา 58 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ ทั้ง
ปรับทั้งจํา
มาตรา 69 เครื่องมือทําการประมง เรือ สัตวน้ํา และสิ่งอื่น ๆ ที่ใชในการกระทํา
ความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลจะริบเสียก็ได แตถาเปน
การ กระทําความผิดตาม มาตรา 19 หรือ มาตรา 20 ใหศาลริบสิง่ เชนวานั้นเสียทั้งสิ้น
[ มาตรา 69 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2515]
มาตรา 70 เครื่องมือทําการประมงที่ไดมีประกาศตามความใน มาตรา 32 หามมิให
บุคคลใดใชโดยเด็ดขาดนั้น ถานํามาใชทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา ใหศาลริบเครื่องมือนั้นเสีย
มาตรา 71 ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจายเงินบําเหน็จแกผูนําจับ ตาม
ระเบียบที่รฐั มนตรีกําหนด แตตองไมเกินสองพันบาท และตองชดใชเงินซึ่งพนักงานเจาหนาที่
ไดดําเนินการไปตาม มาตรา 59 ในกรณีที่ศาลลงโทษผูกระทําความผิดใหศาลพิพากษาให
ผูกระทํา ความผิดชําระเงินดังกลาวแลว ถาไมชําระใหจัดการตาม มาตรา 18 แหงกฎหมาย
ลักษณะอาญา โดยถือเสมือนวาเปนคาปรับ

มาตรา 72 บุคคลใดทําลาย ถอดถอน หรือทําใหโคมไฟ เครื่องหมายหลักเขต แผนประกาศหรือ
สิ่งอื่น ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดทําไวในที่จับสัตวน้ําบุบสลาย หรือเสียหายดวย ประการใด ๆ มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ ทั้งปรับทั้งจํา
:: พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 73
:: บทเฉพาะกาล
มาตรา 73 ในกรณีที่ไดมีประกาศกําหนดประเภททีจ่ ับสัตวน้ําไวกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนประกาศทีอ่ อกตาม มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตนิ ี้ตั้งแตวันใช
บังคับ พระราชบัญญัตินี้เปนตนไป
ประทานบัตร อาชญาบัตร และใบอนุญาตที่ออกกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวา
เปนประทานบัตร อาชญาบัตร และใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี และใหคง
ใชตอไปไดจนหมดอายุแหงประทานบัตร อาชญาบัตร และใบอนุญาตนั้น ๆ
:: ผูรับสนองพระบรมราชโองการ พลเรือตรี ถ. ธํารงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี
บัญชีหมายเลข 1 อัตราเงินอากรคาที่อนุญาต
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย]
บัญชีหมายเลข 2 อัตราเงินอากรอาชญาบัตรสําหรับเครื่องมือในพิกัด
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย]
บัญชีหมายเลข 3 อัตราเงินอากรคาใบอนุญาตรายบุคคลผูทําการประมง
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย]
บัญชีหมายเลข 4 อัตราคาธรรมเนียม
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย]
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ ดวยปรากฏวาเวลา
นี้มีผูใชวตั ถุ ระเบิดทําการประมงทั้งในนานน้ําจืดและนานน้ําเค็มกันเปนจํานวนมาก อันเปนการ
ฝาฝนพระราช บัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ผูฝาฝนไมคอยกลัวเกรง เพราะโทษแหงความผิด
ไดกําหนดไวใหใน อัตราต่ํา และการจับกุมผูกระทําผิด ก็จับไดดวยความยากลําบาก การใชวตั ถุ
ระเบิดทําการประมงนั้น ปรากฏจากผลของการทดลองของกองทัพเรือ รวมกับกรมการประมงวา

เปนการทําลายพันธุปลา ชนิดดี ๆ อยางรายแรงมาก การใชวตั ถุระเบิดสวนมาก ผูฝาฝนใชตาม
หินกองในทองทะเลซึ่งมีปลา พันธุดีอาศัยอยู เชนปลาเหลือง ปลาสีกุน การระเบิดครั้งหนึ่ง ๆ
ปรากฏวาไดทําลายพันธุป ลาที่อยู ในรัศมีการระเบิดโดยสิ้นเชิง ทั้งปลาใหญและลูกปลาทีเ่ ปน
ปลาที่มีราคาและปลาเหลานี้เปนปลา ประจําทองที่ ถาหากยังมีการฝาฝนเชนนีต้ อ ไปอีก ไมชา
พันธุปลาดี ๆ ในทองทะเลก็จะถูกทําลาย ใหสูญพันธุในกาลตอไปได เปนการทําลายอาชีพการ
ประมงของบรรดาชาวประมง และบัดนี้กป็ รากฏ วาเครื่องมือทําการประมงบางชนิดเชน อวนยอ
อวนมุโร เบ็ดสาย ลอบปะทุน ทําการประมงไมไดผล เพราะบริเวณที่ใดถูกระเบิด ปลาก็ถูก
ทําลายแทบหมดสิ้น ไมมีพันธุพอที่จะเกิดและเพิ่มปริมาณให มีการจับไดอีกเปนเวลานาน ทําให
ชาวประมงทีใ่ ชเครื่องมือประจําที่ทําการจับไมไดตางพากัน รองวาเดือดรอน ฉะนั้น จึงควร
กําหนดโทษผูฝาฝนไวในอัตราสูง เพื่อปราบปรามใหเข็ดหลาบ และปองกันการทําลายพันธุปลา
ไวมิใหถูกทําลายหมดไป โดยการกระทําของผูเห็นประโยชน สวนตัวเฉพาะหนา
อนึ่ง ปรากฏวามีผูฝาฝนทําการบุกรุกและวิดน้ําจับสัตวน้ํา ในที่จับสัตวน้ําอันเปนที่
สาธารณประโยชน โดยมิไดรับอนุญาต เปนเหตุใหเกิดการเสียหายแกที่จับสัตวน้ําและพันธุสตั ว
น้ํา จึงเห็นควรแกไขใหการควบคุมและการรักษาสัตวน้ําไดประโยชนรัดกุมยิ่งขึ้น [รก.
2496/61/1145/29 กันยายน 2496]
พระราชกําหนดแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2513
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาไดมีผูมี
ปลา ปรันยา (Piranha) หรือปลาคาริบี (Caribe) ซึ่งเปนปลาน้ําจืดในสกุลเซราซาลมัส
(Serasalmus) และมีแหลงกําเนิดเดิมอยูในแมน้ําอะเมซอน ประเทศบราซิลไวในครอบครอง
ปลาชนิดนี้เปนปลา ขนาดเล็ก รูปรางคลายปลาแปบ หรือปลาโคก แตมีฟนคมและมีนิสัยดุราย
มาก ชอบอาศัยอยูเปนฝูง ชอบรุมกัดกินเนื้อมนุษยและสัตวทุกขนาดเปนอาหาร เชน โค กระบือ
มา ฯลฯ ที่ลงไปในแมน้ํา ลําคลองที่ปลานี้อาศัยอยู และบัดนี้มีผูนําหรือสั่งปลาในสกุลนี้มาจาก
ตางประเทศเขามาขายใน ประเทศไทยหลายราย โดยจําหนายเปนปลาประเภทสวยงาม และ
แปลกประหลาด ถาปลอยใหมี ปลาในสกุลนี้ไวในครอบครองอาจจะมีการผสมพันธุปลาในสกุลนี้
ขึ้นจําหนาย หรืออาจจะมีผูนํา ไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะ ปลาสกุลนี้จะขยายพันธุและ
แพรหลายทั่วไปจะเปนอันตรายตอ ประชาชน สัตวเลีย้ งและสัตวน้ําอยางยิ่ง จึงจําเปนตองแกไข
เพิ่มเติม มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ การประมง โดยหามมิใหมีสัตวน้ําตามทีร่ ะบุไวในพระ
ราชกฤษฎีกาไวในครอบครอง ไมวาจะมีไว เพื่อการคาหรือไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ และโดยที่เปนกรณีเหตุฉุกเฉิน มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะหรือปองกันภัยพิบัติสาธารณะ กอนที่ จะไดมีการขยายพันธุจนสายเกินที่จะ
ปองกันกําจัดได สมควรออกพระราชกําหนดโดยดวน
[รก.2513/27/1พ./30 มีนาคม 2513]

พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
2490 พ.ศ. 2513
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาไดมีผูนํา
ปลา ปรันยา (Piranha) หรือปลาคาริบี (Caribe) ซึ่งเปนปลาน้ําจืดในสกุลเซราซาลมัส
(Serasalmus) จากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหลายราย เพื่อจําหนายและเลีย้ งเปนปลา
ประเภทสวยงาม ปลาชนิดนี้มีเหลงกําเนิดเดิมอยูในแมน้ําอะเมซอน ประเทศบราซิล เปนปลา
ขนาดเล็ก รูปรางคลาย ปลาแปบหรือปลาโคก แตเปนปลาที่มีฟนคมและมีนิสัยดุรายมาก อาศัย
อยูเปนฝูง ชอบรุมกัดกินเนื้อ มนุษยและสัตวมีชวี ติ ทุกขนาดเปนอาหาร เชน โค กระบือ มา ฯลฯ
ที่ลงไปในแมน้ําลําคลองทีป่ ลา ชนิดนี้อาศัยอยู ถาปลอยใหบุคคลมีปลาชนิดนี้ไวในครอบครอง
อาจจะมีการผสมขยายพันธุเ พื่อ จําหนายหรืออาจจะมีผูนําไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะ ปลา
ชนิดนี้สามารถขยายพันธุไ ดโดย รวดเร็ว เพราะถิ่นกําเนิดเดิมมีอุณหภูมิอยูในระดับเดียวกับ
ประเทศไทย ซึ่งจะเปนอันตรายตอ ประชาชน สัตวเลีย้ งและสัตวน้ําอยางรายแรง เพื่อปองกันภัย
พิบัติสาธารณะดังกลาวแลว และเห็นวา เปนกรณีจําเปนและรีบดวน จึงจําเปนตองออกเปนพระ
ราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม มาตรา 53 แหง พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 โดยบัญญัติ
หามมิใหบุคคลใดมีสัตวน้ําตามระบุในพระราช กฤษฎีกาไวในครอบครองไมวาจะมีไวเพื่อการคา
หรือไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน เจาหนาที่ สําหรับผูทมี่ ีปลาชนิดนี้ไวในครอบครอง
ในวันพระราชกฤษฎีกาออกใชบังคับ โดยมิได รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ใหรัฐมนตรีมี
อํานาจออกประกาศใหนําปลาชนิดนี้มาสงมอบ แกเจาพนักงานกรมประมงภายใน 7 วัน โดย
กรมประมงจะคิดคาสัตวน้ําใหตามสมควร จึงได ออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2513 ประกาศ ในราชกิจจนุเบกษา เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2513 ฉะนั้น จึงเห็นสมควรออกพระราชบัญญัติอนุมัติ พระราชกําหนดดังกลาวตาม
ความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 146 ตอไป
[รก.2513/93/1พ./7 ตุลาคม 2513]
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2515
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา ไดมีผูละเมิดกฎหมายโดยใชกระแสไฟฟา วัตถุระเบิดและ
วางยาเบื่อเมาเพื่อจับสัตวนา้ํ กันแพรหลายยิ่งขึ้น เปนการทําลายพันธุสัตวน้ําอันเปน ทรัพยากร
ของชาติอยางรายแรงและเปนการเดือดรอนแกประชาชน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย วาดวย
การประมงเสียใหมใหเหมาะสม เพื่อปองกันและสงวนพันธุสัตวน้ําซึง่ เปนทรัพยากรอันมีคา ของ
ชาติมิใหถูกทําลายใหหมดไปโดยการกระทําดังกลาว หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําสัง่ ดังตอไปนี้
[รก.2515/47/1พ./24 มีนาคม 2515]
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
มาตรา 15 บรรดาพระราชกฤษฎีกาและประกาศรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอํานาจ ตาม มาตรา

53 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัตินี้ ให
ยังคงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีใหยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง แลวแตกรณี
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาในปจจุบัน
นี้มี ประชาชนที่รูเทาไมถึงการณไดใชวตั ถุมีพิษเพื่อทําการประมงอันอาจเปนอันตรายแก
ผูบริโภค สัตวน้ําได จึงสมควรจะไดกําหนดมาตรการควบคุมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น พรอมกับ
กําหนดความรับผิด ของเจาของเรือ กรณีที่มีการละเมิดนานน้ําของตางประเทศ และทําใหคน
ประจําเรือหรือผูโดยสาร ไปกับเรือตองตกคางอยู ณ ตางประเทศ ประกอบกับมีสัตวน้ําบางชนิด
ที่มีคุณคาในทางเศรษฐกิจ เชน เตา และกระ ไดถูกจับจนเกินปริมาณที่สมควร หากไมมี
มาตรการอนุรักษที่เหมาะสมแลว สัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจประเภทดังกลาวจะถูกทําลาย
จนไมมีเหลือสําหรับแพรพันธุ หรือ นํามาใชประโยชนไดอีกตอไป จึงสมควรที่จะออกมาตรการ
หามครอบครองสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ สัตวน้ําบางชนิดที่มคี ุณคาทางเศรษฐกิจดังกลาว และ
โดยที่พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ไมมีบทบัญญัตคิ รอบคลุมไปถึงมาตรการเหลานี้
อีกทั้งโทษบางมาตราที่บัญญัติไวมีอัตราต่ําไม เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2528/120/38พ./5 กันยายน 2528]

